
İLİMİZE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATANANLARDAN  

İSTENECEK BELGELER 

  

Bakanlığımıza Bağlı Resmi Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev 

Yapanlardan, Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Duyurusu çerçevesinde 

adayların  atamaları 30/10/2018 tarihinde sonuçlandırılmıştır.  

Bu kapsamda İlimize (Tüm ilçelerimize) ataması yapılan öğretmen adayları aşağıda 

sıralanan belgeleri en geç 9 Kasım 2018 tarihine kadar Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

teslim etmeleri gerekmektedir. 
 

Lisans Diploması Veya Mezuniyet Geçici Belgesinin Aslı Veya Onaylı Örneği, 

 

Pedagojik Formasyon Belgesi (Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, 

Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf 

Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına 

ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,) 

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden 

Pedagojik Formasyon Belgesi. 

Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki 

yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,  

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi 

sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi 

felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik 

formasyon belgesi yerine kullanılamaz.) 

 

Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı ile Fotokopisi 

 

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet), 

 

Mal bildirimi (Müdürlüğümüzce verilecektir) 

 

Etik Sözleşme (Müdürlüğümüzce verilecektir) 

 

Elektronik Başvuru Formu 

 

Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir 

durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.) 

 

Başvuru Esnasında İsteneceği Belirtilen Belgeler  

- Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders   

  ücreti karşılığında (uzman ve usta öğreticiler dâhil) görev yaptığını gösterir belge, 

- Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında (uzman ve usta  

  öğretici dâhil) görev yaptığına ilişkin 13/06/2018 tarihi itibarıyla en az 540 gün sigorta primi  

  ödenmiş olduğunu gösterir belge, 

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya  

  hak kazanmadıklarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili biriminden alınacak belge. 

 

Adli Sicil Kaydı 

 

Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) 

 

Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Formu 


